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/Projekt/ 
UCHWAŁA Nr ………… 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 
z dnia …………..2015 r. 

 
 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim celem wniesienia mienia zlikwidowanego 
zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istniejącej gminnej spółki -  Parku 
Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Przyworach. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2011.45.236) Rada Gminy 
Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Z dniem 31 stycznia 2015 r. likwiduje się samorządowy zakład budżetowy działający 
pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. 
 

2. Mienie zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwo) zostanie wniesione jednym 
aportem na pokrycie udziałów w kapitale istniejącej gminnej spółki -  Parku 
Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Przyworach.  
 

3. Czynności związane z likwidacją zakładu budżetowego powinny zostać zakończone 
w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Czynności likwidacyjne obejmą przede wszystkim: 
uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, 
zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego 
Urzędu Gminy, inwentaryzację składników mienia zakładu budżetowego, 
wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie 
likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. 

 
§ 2. 

 
1. Spółka wskazana w § 1 ust. 2 wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane 

z działalnością likwidowanego zakładu budżetowego oraz przejmie jego należności 
i zobowiązania. 
 

2. Na spółkę wskazaną w § 1 ust. 2 przejdą posiadanie przez zakład budżetowy 
zezwolenia oraz decyzje na prowadzoną działalność. 
 

3. Spółka wskazana w § 1 ust. 2 zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez 
zakład budżetowy w zakresie gospodarki komunalnej określonej w statucie zakładu 
budżetowego związanej z realizacją zadań o charakterze własnym Gminy oraz zadań 
z zakresu użyteczności publicznej.  
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§ 3. 
 

1. Spółka wskazana w § 1 ust. 2 przejmuje zobowiązania ze stosunków pracy zakładu 
budżetowego. 
 

2. Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego stają się z dniem dokonania aportu 
jego mienia (przedsiębiorstwa) do spółki wskazanej w § 1 ust. 2, pracownikami tej 
spółki. 
 

3. Zmiany organizacyjne w zakresie praw i obowiązków pracowniczych, o których 
mowa w niniejszej uchwale, stanowią przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 
w trybie art. 231 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998.21.94 
t.j.). 

 
§ 4. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. Wójt może powierzyć 
określone czynności likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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Uzasadnienie 
 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja 
przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie 
ich w majątek.  
 Zgodnie z art. 9 i art. 21 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego 
zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia 
samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Ustawodawca nie 
wyklucza przy tym także możliwości proponowanej w niniejszej uchwale, kiedy to majątek 
likwidowanego zakładu budżetowego zostanie wniesiony aportem do istniejącej spółki 
gminnej. 
 Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu 
wniesienia jego mienia do istniejącej spółki gminnej, wykonuje organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym przypadku Wójt Gminy Tarnów Opolski.  

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się 
majątkiem tej spółki. Prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego 
przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki. Spółka 
powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane 
z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Regulacje te znajdą analogiczne 
zastosowanie w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa zlikwidowanego zakładu 
budżetowego do istniejącej spółki gminnej.  

W myśl art. 16 ust. 1,3,5 i 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną 
formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowe zakładu budżetowe. Likwidując zakład 
budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie 
mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu. Składniki mienia likwidowanego 
zakładu budżetowego przejdą do istniejącej spółki gminnej. Gmina Tarnów Opolski jest 
jedynym udziałowcem tej spółki, która za pośrednictwem rady nadzorczej sprawuje nadzór 
właścicielski nad jej działaniem. Rada jest powoływana i odwoływana przez Wójta Gminy.  

 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim jest 

samorządowym zakładem budżetowym Gminy Tarnów Opolski, utworzonym na mocy 
uchwały nr XII/71/95 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 25 września 1995 r. 
Uchwałą nr XIII/82/95 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 listopada 1995 r. uchwalono 
statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w myśl którego zakładowi 
powierzono realizację zadań własnych gminy zgodnie z zapisem art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym tj. świadczenie usług komunalnych, utrzymanie drogowych 
obiektów komunalnych – ulic, zarząd i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, 
utrzymywanie wysypisk odpadów komunalnych, prowadzenie spraw związanych 
z wodociągami i zaopatrzeniem ludności w wodę, sprawy kanalizacji, usuwanie 
i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymywanie i zarząd terenów zielonych, utrzymanie 
zimowe dróg i ulic na terenie gminy.  
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 Zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do 
prowadzenia działalności ZGKiM tworzy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.c., 
zgodnie z którym przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych 
i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący 
przykładowo wymienione w tym przepisie składniki mienia, do których kwalifikuje się także 
mienie znajdujące się w użytkowaniu ZGKiM. Szczegóły skład i wartość przedsiębiorstwa 
zostanie ustalone w operacie szacunkowym wartości mienia zakładu budżetowego, 
sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w trakcie likwidacji tego zakładu. 

 
Planowane przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Tarnowie Opolskim na zasadzie aportu jego przedsiębiorstwa do istniejącej spółki gminnej 
znacznie zwiększy autonomię tej jednostki i wpłynie na przejrzystość relacji między spółką 
a jej właścicielem. Przekształcenie umożliwi realizację dodatkowych usług związanych np. 
z budownictwem inżynieryjno – drogowym, wykonywaniem sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, transportem drogowym czy robotami budowlanymi. Umożliwi to także 
rozszerzenie zakresu obecnie prowadzonej działalności o nowe zadania i usługi realizowane 
na rzecz mieszkańców Gminy Tarnów Opolski wykraczające poza sferę użyteczności 
publicznej. W istniejącej formie prawnej zakład budżetowy nie może świadczyć usług 
podmiotom zewnętrznym. Powstanie także możliwość nawiązania współpracy z innymi 
podmiotami gospodarczymi m.in. poprzez uczestnictwo w konsorcjum, współpracy 
z podwykonawcami, pozwalające na możliwy wzrost zatrudnienie mieszkańców Gminy do 
realizacji zwiększonego zakresu zamówień oraz realizacji dodatkowego zakresu 
świadczonych usług. Ponadto zakład budżetowy po wcieleniu go do spółki będzie mógł 
samodzielnie ubiegać się o realizację, w trybie zamówień publicznych, zadań z zakresu 
gospodarki odpadami w myśl postanowień nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, na terenie Gminy Tarnów Opolski oraz gmin sąsiednich.  

 
Brak osobowości prawnej powoduje, że samorządowy zakład budżetowy nie może 

samodzielnie zawierać umów z podmiotami zewnętrznymi, prowadzić własnej samodzielnej 
gospodarki finansowej. Przekształcenie spowoduje uzyskanie osobowości prawnej, dającej 
możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału np. zaciągania kredytów lub wchodzenie 
w partnerstwo publicznoprawne. Spółka będzie mogła też samodzielnie, w porozumieniu 
z właścicielem aplikować o środki pomocowe, przy pomocy których możliwe będzie 
wyposażenie zakładu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do konserwacji i zarządzania 
istniejącą infrastrukturą, czy też realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych. Przewagą 
właśnie spółki nad samorządowy zakładem budżetowym jest możliwość prowadzenia 
działalności inwestycyjnej. Spółka prawa handlowego ma wpływ na kierunki inwestowania 
i może wygospodarować na ten cel dodatkowe środki.  Należy podkreślić, że Gmina nie 
pozbawia się uprawnienia współdecydowania o inwestycjach, sposób ich realizacji zależy od 
odpowiednich zapisów w umowie istniejącej spółki. Przede wszystkim należy wskazać, że 
spółką można zarządzać w sposób bardziej elastyczny, gdyż ma ona większą swobodę 
w kształtowaniu systemów zatrudniania i wynagrodzeń, ponieważ jej pracownicy nie są 
pracownikami samorządowymi. Może również bardziej koncentrować się na oczekiwaniach 
odbiorców realizowanych usług. W perspektywie w/w możliwości jest realna szansa na 
dynamiczny rozwój tak powstałej spółki wybiegający poza obecnie realizowane zadania 
w formie samorządowego zakładu budżetowego.  

 
Planowany sposób przekształcenie zakładu budżetowego poprzez wniesienie aportem 

przedsiębiorstwa tego zakładu do istniejącej spółki gminnej, zamiast tworzenia nowej spółki 
gminnej, jest rozwiązaniem dogodniejszym ze względów technicznych i ekonomicznych. 
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Istniejąca spółka gminna - Park Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach, pozytywnie przyjmuje propozycję przejęcia 
zadań ZGKiM-u, oświadczając o swojej gotowości do pełnienia tej roli, ze względu na 
posiadaną wiedzę, kompetencje i możliwości. Wcielenie zakładu budżetowego do istniejącej 
spółki wiązać się będzie z przejściem pracowników zlikwidowanego zakładu do tej spółki. Na 
etapie reorganizacji istniejąca spółka nie planuje redukcji etatów, to też istniejąca kadra, 
poprzez wykonywanie swoich dotychczasowych obowiązków zapewni ciągłość 
i nieprzerwalność wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej.  

Wcielenie zakładu do istniejącej spółki, zamiast tworzenia nowej spółki, przyniesie 
także pozytywny efekt ekonomiczny. Tworzenie nowej spółki wiąże się bowiem zawsze 
z potrzebom poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z prawnym i księgowym jej 
utworzeniem. Dodatkowo nowa spółka musiałaby zostać wyposażona w nowy zarząd, nową 
radę nadzorczą obsługę księgową i prawną. W przypadku wcielenia zakładu budżetowego do 
istniejącej spółki, uniknie się generacji tych kosztów, gdyż władze istniejącej spółki gminnej 
przejmą do swoich obowiązków prowadzenie i nadzór nad spraw z zakresu działalności 
likwidowanego zakładu budżetowego. 

 
Kończąc należy zaznaczyć także, że wniesienie aportem przedsiębiorstwa 

likwidowanego zakładu budżetowego do istniejącej spółki gminnej jest „bezpieczne” ze 
względu na treść przepisów prawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z treścią 
art. 6 pkt 1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przepisów ustawy 
nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa. Wniesienie aportu w formie przedsiębiorstwa traktowane jest w myśl w/w 
przepisu jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa stanowiąca czynność nie podlegającą 
opodatkowaniu podatkiem Vat. Warunkiem jest jednak wniesienia na pokrycie kapitału 
zakładowego istniejącej spółki wszystkich bez wyjątku składników majątkowych 
znajdujących się dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego i służących do prowadzenia 
działalności tego zakładu.  


